
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 519/2019 Ple 29/04/2019 EXTRAORDINARI 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 05/2019 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 29/04/2019 
Hora: De les 20:00 h a les 20:10 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (CiU) 
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU) 
Sra. Araceli Garcia Español (CiU) 
Sr. Joan Casassas Martí (CiU) 
Sra. Dolors Martí Verdaguer (CiU) 
Sr. Santi Estragués Casanovas (CiU) 
Sr. Toni Morcillo Soler (CiU) 
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU) 
Sr. Salvador Clot Tor (ERC) 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals de les Eleccions 
Locals i Europees del 26 de maig de 2019. Exp. 1051/2018. 

 
Desenvolupament de la sessió. 
 
Oberta la sessió per l'alcalde Sr. Lluís Verdaguer i Vivet a les 20:00 hores, s'ha 
obtingut el quòrum de la totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, 
assistits per mi el secretari, Josep Rovira Sadurní que certifico. 
 
1.SORTEIG PER A L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS 
DE LES ELECCIONS LOCALS I EUROPEES DE 26 DE MAIG DE 2019. Exp. 
1051/2018. 
 



 

 

Vist que per Real Decreto 209/2019 i per Real Decreto 206/2019, ambdós de data 1 
d’abril de 2019, s’han convocat eleccions Locals i al Parlament d’Europa que tindran 
lloc el 26 de maig de 2019. 
 
Atès que l’article 26.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General estableix que 
el sorteig públic per a la designació del president i dels vocals de cada mesa té lloc 
entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, es a dir entre els 
dies 27 d’abril a l’1 de maig de 2019, ambdós inclosos. 
 
Que el sorteig cal realitzar-lo en un Ple de l’Ajuntament de Taradell utilitzant l’aplicació 
informàtica “Conoce”, proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística i que ja 
incorpora el cens electoral de Taradell, de forma que es triaran aleatòriament els  
electors de la base de dades esmentada per a cadascuna de les vuit meses electorals 
del municipi de Taradell, als quals s’assignaran els diversos càrrecs de presidents i 
vocals, titulars i suplents. 
 
Seguidament es procedeix al sorteig en la forma indicada i amb el resultat que 
s’incorpora a l’expedient núm. 1051/2018 amb diligència del secretari de la 
Corporació. 
 
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar l’elecció de presidents i vocals titulars, 2 suplents i 6 substituts, de 
les vuit meses electorals del municipi de Taradell, per a les eleccions locals i europees 
que tindran lloc el dia 26 de maig de 2019, efectuada per sorteig fet en aquest moment 
pel Secretari-Interventor mitjançant l’aplicació informàtica “Conoce” i la base de dades 
del cens electoral de Taradell, el resultat del qual s’incorporarà a l’expedient amb 
diligència del secretari de la Corporació. 

 
Segon.- Notificar i citar els designats per la constitució de les meses el dia 26 de maig 
de 2019, una vegada diligenciades les notificacions i citacions per la Junta Electoral 
de Zona, o en el seu cas, per la Secretaria de l’Ajuntament prèvia delegació del 
President de la Junta Electoral de Zona, d’acord a la normativa electoral vigent. També 
es notificaran al Jutge de Pau de Taradell. 
 
Intervencions: 
El Secretari explica el funcionament del programa que es fa servir pel sorteig i es 
procedeix al sorteig. 
 
Es sotmet la votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 20:10 h, l'alcalde aixeca la sessió de la 
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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